
Uma adolescência que ficou por cumprir 
 

Estava muito triste…iria mudar de casa e tinha que mudar de casa e de amigos. Já estava no início 
do segundo período e não queria mudar de escola. Os meus pais disseram-me que a nova casa 
ficava longe da escola e eu tive de aceitar. 
A minha mãe já me tinha matriculado e eu não queria ir, pois não conhecia ninguém e tinha de 
andar sozinha. Mas lá chegou o dia. 
- Levantar! É para ir para a escola. – gritava a minha mãe. 
- Não quero ir! Deixa-me dormir! – pedia-lhe eu para ver se ela deixava. 
Mas tive de me levantar.  
Quando cheguei à escola, vi vários grupos de amigos, unas todos arranjadinhos, outros até de 
gravata, mas do outro lado vi que havia um grupo que tinha mau aspecto, vestiam roupas largas. 
Nunca tinha visto aquele tipo de pessoas na minha antiga escola. 
Esse grupo aproximou-se e começaram a falar comigo. 
- Então? És nova aqui na escola? 
- Sim, sou. – dizia eu com receio. 
- Se quiseres podes juntar-te a nós. 
- Por mim, tudo bem! 
Estava muito contente, pois tinha conseguido o que queria, arranjar amigos! Pareciam ser 
simpáticos, apesar do mau aspecto. Dentro daquele grupo estavam estavam: o Marcelo, um rapaz 
baixo e forte, o Pedro, que tinha uma crista no cabelo, a Andreia, que andava sempre de chapéu, e o 
que me chamou mais à atenção foi o Fábio Lopes, mais conhecido por Lopes. Tinha os olhos de uma 
cor linda, verde azulado, era alto, magro e também usava chapéu. Para mim ele era perfeito, não 
sabia bem o que sentia, mas achava que estava apaixonada só de o ver.  
No dia seguinte, quando fui ter com eles, estavam a fumar e eu fiquei admirava, pois achava que só 
os adultos é que fumavam. Nunca tinha visto pessoas tão novas a fumar, eram apenas adolescentes. 
- Para fazeres parte do nosso grupo tens de fumar! - disse o Lopes. 
Como não tinha mais amigos e como fora o Lopes a dizer, eu achei-me na obrigação de aceitar, pois 
se não aceitasse poderia perder os meus amigos e ficar de novo sozinha. E até poderia ser divertido! 
Estávamos todos a fumar. No início não gostei, mas fui-me habituando. 
Já tinham passado dois meses. A minha mãe andava a desconfiar, pois mudei de visual e chegava a 
casa com cheiro a tabaco. Eu inventava sempre uma desculpa, mas ela não acreditava. Decidiu ir à 
escola ver o que eu andava a fazer, viu-me a fumar e não disse nada. Eu nem sequer a vira. Quando 
cheguei a casa, ela estava muito estranha.e queria que eu fosse ao médico. Começou a falar nas 
consequências do tabaco e eu fiquei surpreendida, porque não compreendi o motivo. Será que me 
viu a fumar? 
Achava que não e fui desabafar com os meus amigos. Eles nem sequer quiseram ouvir-me. Tentei 
sair daquela vida, mas não conseguia, pois já estava dependente do tabaco. Mas era também pelo 
facto de o Lopes me ter pedido em namoro e eu ter aceitado, porque gostava muito dele. Apesar de 
a minha mãe pensar que eu já não fumava, estava cada vez pior.  
Comecei a sair com eles à noite e descobri que também fumavam droga. Eu não sabia do que se 
tratava nem conhecia as consequências, por isso, também comecei a fumar. Sentia-me muito 
contente. Achava que eles assim gostavam mais de mim! 
Passaram algumas semanas e a droga deixava-me com tonturas. Se não fumava, ficava cheia de 
dores na cabeça e no corpo todo. Percebi que era dependente também da droga. 
Os meus amigos diziam-me que não me fazia mal. Eu não aguentava mais aquela vida. Tentei 
libertar-me e não consegui. Até que percebi que aqueles a quem eu chamava amigos eram apenas 
aproveitadores. 
Decidi falar com a minha mãe e contar-lhe tudo, para ver se ela me conseguia ajudar. Pensei até que 
me fosse bater, mas, para meu espanto, abraçou-me e disse: 
- Tiveste muita coragem em querer vir falar comigo. Estou muito orgulhosa de ti! 
Fui internada e tive de ficar num quarto sozinha. Fizeram-me um desintoxicação e eu não me 
esqueço do que passei naquele quarto. Foram dias de desespero e de dores. Não conseguia estar 
quieta. 
Hoje sou adulta e agradeço à minha mãe tudo o que ela fez por mim! 
Só tenho pena de não ter aproveitado a fase melhor da minha vida: a adolescência. 
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